Nieuwsbrief
Nummer 33.
Een nieuwe start.
De zomer is weer voorbij hoorde ik
vanmorgen op de radio.
Maar als ik naar buiten kijk is het
nog volop mooi weer. Toch zijn bijna
in het hele land de scholen alweer
begonnen en beginnen alle sport
activiteiten ook al weer.
Zo ook bij D.O.V. ook al hebben
sommige afdelingen de
accommodatie van D.O.V. ook in de
zomer periode gebruikt om te
sporten. Zij hebben natuurlijk al een
flinke voorsprong qua conditie op de
leden die deze week pas weer
beginnen.
Een van de groepen die de zomer
gebruikt hebben om lekker te
blijven sporten is de
woensdagavond groep. Iedere week
kwam de groep bijeen om Boccia te
spelen en te klaverjassen of darten.

Augustus 2022
Als er te weinig klaverjassers waren
speelden zij mee met de Boccia
spelers. En reken maar van yes dat
die klaverjassers fanatiek waren.
Ook de badminton spelers waren
vaak aanwezig. Soms was het buiten
30 graden dan was er in de sportzaal
van D.O.V. nog best uit te houden.
Immers de zon schijnt niet naar
binnen waardoor het nog best uit te
houden was. En dan werd er na 2 of
3 partijtjes wel even gestopt om wat
te drinken en later om te snacken.
Ik wens alle sporters een rustig en
sportief jaar toe en hoop dat we nu
eindelijk af zijn van het Corona virus
en dat we weer ongehinderd onze
sport kunnen beoefenen.
Jan Kootstra

De grote clubactie.
Ook dit jaar kunt u weer mooie
prijzen winnen bij de grote
clubactie, en u steunt daarbij ook
nog eens onze vereniging.
Ook dit jaar hebben we alleen de
online verkoop methode, omdat de
aanschaf van papieren loten eerst
door D.O.V. voorgeschoten moet
worden en wij niet weten hoeveel
loten we dan gaan verkopen. En wat
moet D.O.V. met die onverkochte
loten? Of stel er valt een prijs op van
een reis naar het zonnige Spanje.
Wie krijgt die dan??
Vandaar dat u online uw loten kunt
bestellen. Ze kosten €3,00 per stuk.
Hiervan gaat €2,40 naar D.O.V. U
kunt de bestelling plaatsen via onze
eigen website.
www.dovleeuwarden.nl
RABO CLUBACTIE.
Vanaf 5 september 2022 kunt u,
wanneer u een RABO rekening hebt
en lid bent, weer stemmen op uw
favoriete vereniging.
Dit kunt u doen door in de RABO
app onderaan uw scherm op
‘service’ te drukken. Dan staat in het
midden rechts ‘clubsupport’.
U kunt dan zoeken naar D.O.V.
Leeuwarden. En breng uw stemmen
uit. Op 27 september stopt het
stemmen , daarna wordt bekend
gemaakt hoeveel stemmen D.O.V.

Leeuwarden heeft gekregen en
hoeveel geld dit oplevert.
Uw lidmaatschap van de RABO is
gratis. Dus bent u nog niet lid regel
het dan zodat u volgend jaar mag
meestemmen.
Houdt DOV financieel gezond dus
geef dit ook door aan vrienden en
kennissen.
Jan Kootstra
Parkeerterrein.
Misschien is het u al opgevallen.
Maar het parkeerterrein naast
D.O.V. is erg overwoekerd met gras
en andere troep.
Ik heb de gemeente Leeuwarden
een mail gestuurd of het mogelijk is
dat zij hier een schoonmaak ploeg
kunnen sturen om dit schoon te
maken.
Wie weet is straks deze troep weg.

